STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Odbor právní a veřejných zakázek
náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Všem účastníkům
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V Liberci dne

PR/SR 26/17
CJ MML 076890/18

Bláhová/485 243 499

3.4.2018

Oznámení o výběru dodavatele
(vyhotovené v souladu s § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„zákon“))

Identifikace veřejné zakázky
„Navýšení kapacit MŠ Beruška – vybavení kuchyně“

Zadavatel
statutární město Liberec
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec
IČ: 00262978
zastoupený p. Tiborem Batthyánym, primátorem města
(dále jen „Zadavatel“)

Identifikační údaje vybraného dodavatele
Zadavatel tímto v souladu s § 123 zákona oznamuje, že vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla v
zadávacím řízení vybrána, je níže uvedená společnost.
Obchodní firma nebo název
Sídlo
Právní forma
IČ

ZANAP Liberec s.r.o.
Hynaisova 75/2, 460 07 Liberec
Společnost s ručením omezeným
27261875

Rozhodnutí zadavatele je přílohou č. 1 tohoto oznámení.

Odůvodnění výběru dodavatele
V rámci tohoto zadávacího řízení zadavatel obdržel pouze 1 nabídku, a to od dodavatele ZANAP
Liberec s.r.o., a proto nebylo prováděno hodnocení nabídek.
Hodnotící komise se zabývala nabídkou výše uvedeného účastníka a konstatovala, že dodavatel
prokázal splnění podmínek účasti pro tuto veřejnou zakázku zákonným způsobem a v rozsahu
požadovaném zadavatelem.
Telefon
485 243 111

Fax
485 243 113

IČ
00262978

Elektronická podatelna
posta@magistrat.liberec.cz

E-mail
info@magistrat.liberec.cz

Datová schránka Statutárního města Liberec
(Magistrátu města Liberec) ID 7c6by6u

Poučení
Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 zákona.
Námitky musí být Zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru
dodavatele.
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele
uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 zákona.
Účastník zadávacího řízení se může svého práva na podání námitek proti rozhodnutí o výběru
dodavatele v souladu s § 243 zákona písemně vzdát.

Děkujeme za Vaši nabídku a těšíme se na další případnou spolupráci.
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
Za zadavatele: ...........................................
Tibor Batthyány, v. r.
primátor města
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Telefon
485 243 111

Fax
485 243 113

IČ
00262978

Elektronická podatelna
posta@magistrat.liberec.cz

E-mail
info@magistrat.liberec.cz

Datová schránka Statutárního města Liberec
(Magistrátu města Liberec) ID 7c6by6u

